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In 1930 werd asn de zuidelijke ingang van het 3rabantse
':'ia r\"Tater, Scha9.r 'fan de '!iddelplaat geheten, oegonnen "'let
zuigwerk. ~indsdien ~ordt hier ge~iddeld per jaar 15u.000 m3
gezo~en, wa~rbij getracht wordt een diepte van 5 M -LW te on
derhouden.

!)e novrdeli jke mond van het Jr. VrJ.srwa t f'r Lesta', t ui t
twee geulen, een wedtelijke ~n een oostelijke, welke IUltate
de nu"., dr'iagt V'in Witte Tonnen ':lije. Deze is eveneens s'!lul
en ondiep, doch wordt wepens de gunstige strek%ing veel door
de scheepva3rt georuikt.

Je historische Jntwikkeling van dit geulen~eoied werd
nagega'in asn de hand van oude en nieuwe kaarten. Je eerste
goede hydNgrRfische «a'lrt is van 1327. aet 3ra _flntse \'aar
water \'las toen reeds vloedschS'lr, geen huofdgeul. Geleidelijk
schijnt de hoofdgeul onder N.-develand ~rrchtigeI' te worden
ten koste van het 3rabsntsc Va'lrwater (duor llochtwerking).

De metin!1'en geschiedden in vele punten. ~r werden de
gebruikelijke 12, uren strovm- en zandverpla'ltsingska~rtenge
tekend, 'de kenterin". kaorten, de getijlilnen, enz.

Voorts werden enig~ damMen geprojecteerd, die verbete
ring zouden kunnen ~cheppen in het vaarwater. De vele (5)
kleine geultjes zouden dauroij vereni~d worden.
Plan A. oehelst een dam V'in de dijk oij Gorishoek, in weste

lijke richting tot, het "chaar van de ViddelplaOlt "let
aOln de andere zijde van dit öchaar een V-vo~igc dam.
De Dortsm'in wordt dus afgedamd.

Plan B. geeft hierop een weinig afwijkende variatie.

Plan C. behelst het maken van een dam, uitga'inde van de punt
van Stavenisöe in zuidelijke richting. ne Dorts~qn

wordt hier in de oenedenmond af~edamd. ~e kJsten van
elk dezer plannen wordt geraamd ..lp onpeveer lt à 2
millioen gu den.

:~et deze plannen Ivordt dus nog geen veroetering van de
'Vi t te 'l'vnnen VIi j e beovgd. 'a'lr tegenwuordig VJor ongeveer
fl. 25.vu0.- pel" ja~r wordt geu ggerd is uitvoering van een
(er plannen te k..lst~a~r.

'''ot deze conclusie kJmt ook de h.)ofdin~enieur H.va:'l der
~een in diens uitzendinnsorief.




